
Introdução
Susanna esfregou sua barriga inchada e ficou pensando 

quanto tempo ainda restava antes que este pequenino ia 
decidir vir para fazer parte da família. Ela estava sete meses 
grávida. Danda uma olhada pela pequena cozinha ela notou 
que o fogo queimando na lareira de tijolo precisava ser mexido, 
as cadeiras precisavam ser ajeitadas, e sua planta no canto 
precisava ser aguada. “Estes podem esperar” ela disse para se 
mesmo enquanto pensava no tão pouco comida tinha na casa  
no momento e ainda ia ter pequenas barrigas com fome para 
encher na hora da janta. Ela estava somente agradecida que eles 
tinha um teto por cima de se mesmos. Fez muito tempo que eles 
estavam devendo e parecia que o seu marido Samuel fazia ou 
não fazia eles não podiam ir em frente.

Em 1697 eles se mudaram para Epworth, Lincolnshire (olhe 
o mapa) esperando começar uma nova vida, mas depois de mais
de dez anos aqui eles ainda estavam devendo. Havia sempre
outra viagem que o Samuel precisava fazer como pastor, outra
colheita que não produzia e ainda outra boca para alimentar.
Susanna não fez questão de ser pobre, mas ela odiava quando o
povo criticava seu esposo por não sustentar bem a sua família.

Sim, a sua casa era pequena, o alimento limitado e seus 
bens poucos, mas ela estava contente. Sua felicidade veio de 
conhecer Deus e sendo conhecido por Ele. Ela orava que seus 
filhos iam conhecer esta mesma felicidade.

Este bebê que estava dentro dela era número dezenove para 
ela e Samuel. Apesar do fato que ela estava cansada e sentia que 
ela tinha sido doente e grávida quase toda da sua vida casada, 
ela não ia tomar este pequenino em certo—levemente. Por 
doença, enfermidade, e tragédia comum naqueles dias, nove 
dos seus dezenove filhos já estavam sepultados, quase todos 
na infância, e Susanna sabia que cada dia com seus filhos vivos 
era um presente. Ela respirava uma oração rápida. “Obrigada, 
Senhor. Sei que não é uma pequena honra ser confiada com o 
cuidado de tantas almas.”

Mostre Ilustração #1
A porta da cozinha de repente 

abriu violentamente pela Hetty, 
filha da Susanna. A menina parou 
na porta sem fôlego. Susanna 
estava pronto para ralhar com ela 
por ter rompida a paz quando ela 
notou que os olhos da menina 

estavam cheios de lágrimas. “Pois Hetty, o que foi?” Ela 
perguntoui. “É papai!” Hetty lamentou e seu corpo se tremeu 

com soluços. “Alguém acabou de vir para dizer que eles o 
tomaram de novo!” “Quem o tomou?” Susanna perguntou 
calmamente enquanto ela se aproximou ao lado da sua filha. 
Hetty se jogou nos braços da sua mãe. “Eles o apreenderam e 
disseram que estão o levando para a prisão de novo por causa 
da sua dívida.” Hetty finalmente conseguiu dizer.

Susann respirou fundo e calmamente a acariciou o cabelo da 
sua filho para acalmar ela. Também isto deu a Susanna tempo 
para ajuntar seus próprios pensamentos. Isto não era a primeira 
vez que o Samuel tinha sido prendido e levado para a prisão 
dos devedores. Senão alguém mandasse dinheiro para pagar 
a dívida, ele ia ter que ficar na prisão até que ele trabalhasse 
bastante para pagar a dívida aí. Ela podia ver três ou quatro 
pequenas faces curiososas colocando suas cabeças na esquina 
do corredor observando a cena na frente delas se desenrolar. 
“Mamãe, nós estamos mesmo probres? Eles podem levar o papai 
assim?” a Hetty perguntou, levantando sua cabeça e fungando. 
“Sim, Hetty, nós somos pobres. E sim, eles podem fazer isto.” 
A Susanna respondeu honestamente. Isto trouxe mais lágrimas. 
“Ó porque isto tem que acontecer a nós? O que vamos fazer? E 
Mãe, o que temos feito para merecer isso? Porque Deus permite 
coisas assim acontecer?” A Hetty não podia parar as perguntas 
de vir. Susanna calmamente segurou a Hetty a distância dum 
braço para ela poder olhar diretamente para seu rosto. “Escute, 
Hetty. Enquanto temos Deus não faz diferença do que está 
acontecendo ou onde nós estamos. Basta Deus. Você tem que 
confiar no Seu amor e bondade. Agora, enxugue suas lágrimas. 
Não vamos ter nada mais disto. Não há nada que podemos fazer 
por enquanto mas esperar receber notícia do seu pai.”

Mostre Ilustração #2
De repente sentindo a forte 

precisão de orar Susanna mandou 
a Hetty sair antes de jogar seu 
avental sobre a sua cabeça e se 
baixou num tamborete. Seus filhos 
sabiam que não era para perturbar 
ela em qualquer hora que o avental 

estava na sua cabeça, assim ela podia guarantir um tempo calmo 
por enquanto.

Apesar o que ela disse para Hetty, ela podia sentir desânimo 
e medo no seu próprio coração. Muitos anos nos seus joelhos 
tinham trazido para ela a realização que oração era a maior 
defesa durante batalhas assim. Como criança ela tinha feita um 
compromisso que para cada hora que ela passava se divertindo 
ela ia passar  uma hora com Deus em oração e na Palavra. Agora, 
como um adulto, ela reconheceu que isto era impossível. Em 
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